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R

ada Dzielnicy VI na realizację swoich zadań w 2018 roku
otrzymała środki finansowe wysokości
1 962 275 zł, z czego na zadania z zakresu inwestycji i remontów przeznaczyła kwotę 1 545 850 zł.
Poniżej przedstawiam Państwu zadania, jakie powinny zostać zrealizowane do końca tego roku kalendarzowego:
A) PRACE REMONTOWE: SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW,
PRZEDSZKOLI ORAZ ŻŁOBKÓW:
1. SP Nr 138 – modernizacja placu zabaw – 50 000 zł.
2. Przedszkole Nr 77 – wykonanie windy towarowej – 65 000 zł.
3. SP Nr 153 – Budowa sieci oświetlenia terenu zewnętrznego przy szkole –
45 800 zł.
4. Przedszkole Nr 82 – malowanie
sal, holów, montaż regulatorów ciepła
oraz wymiana instalacji elektrycznej –
35 000 zł.
5. Klub Kultury Mydlniki – adaptacja
pomieszczeń po poczcie na oddziały
przedszkolne – 40 000 zł.
6. ZSO Nr 8 – malowanie sal lekcyjnych i wymiana kaloryferów w sali
gimnastycznej – 22 000 zł.
7. Przedszkole Nr 38 – wymiana lamp
i wykładziny – 18 000 zł.
8. Przedszkole Nr 137 – montaż wkładu kwasoodpornego w kominie –
3 000 zł.
9. SP Nr 50 – wymiana parkietu w sali
lekcyjnej – 17 230 zł.
B) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE OGRÓDKÓW
JORDANOWSKICH, ZIELEŃCÓW,
SKWERÓW.
1. Budowa siłowni Street Workout'u,
rozbudowa ogródka jordanowskiego

oraz siłowni dla seniorów w pasie
„Parku Młynówka Królewska” na wysokości ul. Drzymały – 261 000 zł.
2. Nasadzenia drzew i roślin – 10 000 zł.
3. Zagospodarowanie terenu wokół projektowanego pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej doposażenia placu zabaw przy ul.
Młodej Polski i realizacja wg opracowanego projektu – 22 000 zł.
5. Dofinansowanie przebudowy schodów w „Parku Młynówka Królewska”,
przy przejściu dla pieszych przez ul.
Przybyszewskiego – 10 000 zł.
6. Wymiana stolików i krzeseł w strefie wypoczynku w „Parku Młynówka
Królewska” przy ul. Młodej Polski –
35 000 zł.
7. Naprawa ścieżki spacerowej w „Parku Młynówka Królewska”, na wysokości ul. Cichej – 12 000 zł.
8. Budowa chodnika pomiędzy „Młynówką Królewską” a ul. Altanową –
wykonanie projektu – 15.000 zł.
9. Remont chodników na terenie zielonym, wzdłuż budynku nr 5 przy ul.
Krzywy Zaułek – 30 000 zł.

Prace trwające przy przebudowie schodów
w „Parku Młynówka Królewska”, przy przejściu dla pieszych przez ul. Przybyszewskiego
fot. Bogdan Smok

C) BUDOWA, MODERNIZACJA, PRACE REMONTOWE MIEJSKIEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
W ZAKRESIE DRÓG WSKAZANYCH W WYKAZIE, O KTÓRYM
MOWA W § 66 UST.1 STATUTU:
1. Przebudowa drogi wewnętrznej przy
ul. Rydla 18-22, zakończenie dokumentacji projektowej, pozyskanie PNB –
43 000 zł.
2. Budowa oświetlenia na wybiegu dla
psów – 12 000 zł.

3. Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy – 100 000 zł.
4. Budowa zatok parkingowych przy ul.
Bronowickiej, na wysokości nr 69-71 –
wykonanie projektu – 25 000 zł.
5. Remont chodnika na ul. Balickiej –
budżet obywatelski – 60 000 zł.
6. Remonty dróg i chodników wg poniższej listy rankingowej, do wyczerpania
środków finansowych – 501 850 zł:
• remont ul. Bandtkiego;
• remont ul. Młodej Polski;
• remont ul. Przybyszewskiego, na odcinku od ul. Lea do ul. Armii Krajowej
• remont ul. Jadwigi z Łobzowa, na odcinku od ul. Staszczyka do ul. Piastowskiej;
• remont chodnika przy ul. Grenadierów;
• remont ul. Kmietowicza;
• remont chodników na ul. Żeleńskiego, od posesji nr 65 b do ul. Pasternik.

Zaplanowane przez Radę Dzielnicy
zadania realizowane będą po rozstrzygnięciu przetargów.
Pozostałe środki finansowe w kwocie 416 425 zł, będące w dyspozycji
Dzielnicy VI, przeznaczone zostały na
pozostałe zadania, takie jak:
» lokalne wydarzenia: oświatowe, kulturalne, sportowe i rekreacyjne;
» program poprawy bezpieczeństwa
dla Gminy Miejskiej Kraków „Bezpieczny Kraków”;
» dzielnicowy program wspierania
osób niepełnosprawnych;
» dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
» dzielnicowy program wspierania
działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej
i zdrowia;
» współpraca z organizacjami pozarządowymi, działającymi na obszarze
dzielnicy;
» komunikacja z mieszkańcami;
» obsługa administracyjno-biurowa;
» budżet obywatelski.

◁▷

ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE
DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Miejski Rzecznik Konsumentów
w tzw. sprawach konsumenckich

będzie do dyspozycji mieszkańców
w siedzibie Dzielnicy VI Bronowice:

17 maja

w godzinach od 14:00 do 15:00
ul. Zarzecze 124 a, Kraków
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FORT BRONOWICE – DRUGIE WYŁOŻENIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO

ŁUKASZ KRAJEWSKI

Radny Dzielnicy VI
napisz: krajewski.radny@gmail.com

J

esteśmy właśnie w trakcie drugiego wyłożenia do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania terenu obszaru „Rejon
Fortu – Bronowice”. Plan ten obejmuje
teren zamknięty: ul. L. Rydla, ul. Bronowicką i ul. H. Rodakowskiego oraz
od północy linią kolejową, relacji Kraków – Katowice. Historia tego planu zaczęła się cztery lata temu, kiedy doszło
do spotkania mieszkańców z panem
prezydentem Jackiem Majchrowskim
w sprawie przyszłości fortu „Bronowice” i jego otoczenia. W tym czasie
mieszkańcy zaniepokojeni licznymi
informacjami o planach zabudowy najbliższego otoczenia fortu rozpoczęli
walkę o zachowanie tej enklawy zieleni w krajobrazie naszej dzielnicy. Kontynuacją tego spotkania było kolejne,
tym razem z panią prezydent Elżbietą
Koterbą, która zaproponowała, żeby
dla zapewnienia ochrony przed intensywną zabudową tego terenu, objąć go
niewielkim, „interwencyjnym” miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Niewielki zakres planu miał
zapewnić szybkie jego sporządzenie
i uchwalenie. Był to koniec roku 2014 r.
W kwietniu 2015 r. ogłoszono przystąpienie do sporządzania planu. I tu bieg
wydarzeń zwolnił. Pierwsze wyłożenie
odbyło się dopiero w styczniu 2017
r. Niestety przedstawiona propozycja
projektu planu była bardzo odległa od
tego, czego mieszkańcy sobie życzyli.
Cały atrakcyjny inwestycyjnie teren
wzdłuż ul. L. Rydla został przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną. Planowane tereny zabudowy kończyły się
właściwie na fosie fortu. Co prawda duże
tereny po zachodniej i północnej stronie
fortu zostały przeznaczone pod zieleń,
ale tworzyła ona trudno dostępną, zamkniętą przestrzeń, która sprzyjać mogła raczej wzrostowi przestępczości, niż
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stanowić atrakcyjny dla mieszkańców
teren. Propozycja projektu planu spotkała się z ogólnym oburzeniem. Rada
Dzielnicy VI Bronowice wystosowała uwagi dotyczące planu, obejmujące
przede wszystkim odsunięcie planowanej zabudowy wielorodzinnej od południowej strony fortu i lokalizację w to
miejsce terenów zielonych. Dosyć jednoznaczny głos oburzenia wszystkich
zaangażowanych mieszkańców i środowisk oraz Rady Dzielnicy zbiegł się wtedy z olbrzymią krytyką związaną z planami zagospodarowania terenu wokół
fortu „Luneta Warszawska” przy ul. 29
Listopada. Sprzeciw i głosy oburzenia
doprowadziły do szybkiej reakcji pani
prezydent Elżbiety Koterby, która już
w marcu 2017 r., na spotkaniu w Centrum Dialogu, zaproponowała daleko
idące ograniczenie zabudowy wielorodzinnej. Przedstawiona wtedy robocza
propozycja projektu planu uwzględniała wszystkie propozycje Rady Dzielnicy
i została bardzo entuzjastycznie przyjęta przez wszystkich, za wyjątkiem dotychczasowego właściciela terenu, czyli
Agencji Mienia Wojskowego.
Na kolejne wyłożenie musieliśmy
czekać ponad rok. Trwało ono od 26
marca do 25 kwietnia tego roku. Dyskusja publiczna na temat rozwiązań
przyjętych w projekcie planu odbyła się
5 kwietnia w budynku Magistratu przy
pl. Wszystkich Świętych. Tutaj muszę
z przyjemnością poinformować, że do
sporządzania planu został zaangażowany wielki znawca i miłośnik tematyki
fortecznej, a w szczególności „Twierdzy
Kraków” pan prof. Krzysztof Wielgus.
I oto nowa wersja projektu planu.
Jest ona bardzo podobna do propozycji przedstawionej w marcu ubiegłego
roku. Planowana zabudowa mieszkaniowa po południowej stronie fortu została znacznie oddalona od fosy fortu.
Jednocześnie parametry projektowanej zabudowy mieszkaniowej zostaną
znacznie ograniczone, poprzez zmniejszenie wysokości zabudowy i zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej.
Dopuszczono również zabudowę jednorodzinną. Teren pomiędzy zabudową
mieszkaniową i fortem zostanie przeznaczony pod zieleń urządzoną, tworząc
rozległy teren zielony, dostępny od strony ul. L. Rydla, ul. H. Rodakowskiego
i ul. L. Kmietowicza.

Osobiście mam dwie uwagi do
przedstawionego projektu. Po pierwsze
brak jest dostępu do terenu zielonego
z ul. Krakusów. Jest to niewielkie, ale
irytujące przeoczenie, zwłaszcza dla
mieszkańców ulicy Krakusów, którzy
mieszkając tuż przy parku, żeby się do
niego dostać, będą musieli przejść kilkaset metrów, dochodząc aż do ul. Bronowickiej. Poza tym dobra dostępność
terenu zielonego jest niezbędna, żeby
mógł on dobrze funkcjonować i żeby był
terenem bezpiecznym.
Po drugie niewielki pas zabudowy
pomiędzy końcami ulic Krakusów i L.
Kmietowicza mógłby zostać przeznaczony pod zieleń. Zdaję sobie sprawę,
że twórców planu obowiązują zapisy
Studium, które jest podstawą do sporządzania każdego planu miejscowego, ale być może jest to kwestia odpowiednich zapisów, uniemożliwiających
zabudowę w tym terenie, bez zmiany
przeznaczenia terenów. W poprzednim
wyłożeniu teren ten był w większości
objęty „strefą ochrony zieleni”, w której zabudowa nie była możliwa. Może
w ten sposób udałoby się faktycznie
wyłączyć ten teren z zabudowy, zachowując jednocześnie zapisy Studium.
Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na teren znajdujący się pomiędzy ul.
L. Rydla a fortem. Nie został on objęty
zakresem planu „Rejon Fortu – Bronowice”, co jest moim zdaniem decyzją
niezrozumiałą. Od początku władze
miejskie podkreślały, że celem sporządzania planu jest zabezpieczenie terenów zielonych wokół fortu. W Studium
teren ten jest przeznaczony pod zieleń –
nic nie stało zatem na przeszkodzie,
żeby w planie miejscowym teren ten
zabezpieczyć przed zabudową i wyznaczyć tu przeznaczenie pod zieleń urządzoną. Wyłączenie wspomnianego terenu z procedury planistycznej umożliwia jego zabudowanie na podstawie
decyzji o warunkach zabudowy.
Pewnym wyjaśnieniem tej sytuacji
jest objęcie tego terenu procedurą sporządzania kompleksowego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla „Wybranych Obszarów Przyrodniczych Miasta Krakowa”. Jednak nie do
końca, ponieważ procedurę sporządzania planu rozpoczęto dopiero w listopadzie 2016 r., zatem dwa lata po deklaracji sporządzenia planu dla terenu fortu.
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MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU „REJON FORTU - BRONOWICE”
PRZEZNACZENIA TERENÓW
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Teren zieleni urządzonej
Tereny zieleni urządzonej

BR

ON

Tereny obsługi i urządzeń
komunikacyjnych
Teren drogi publicznej – klasy zbiorczej
z torowiskiem tramwajowym

OW

ICK

Tereny dróg publicznych – klasy lokalnej
Tereny dróg publicznych –
klasy dojazdowej

A

Teren drogi wewnętrznej

oddziaływanie i narusza wiele interesów,
w tym przede wszystkim wielu prywatnych właścicieli działek. O temperaturze
sporu niech świadczy bardzo burzliwy
przebieg dyskusji publicznej, która odbyła się 18 kwietnia. Można się spodziewać, że dalsze procedowanie planu
w takiej formie spotka się z ogromnymi protestami i jego uchwalanie może
w ogóle nie dojść do skutku.
Wracając do naszego terenu, pomiędzy fortem a ul. L. Rydla – został on

w projekcie planu dla „Wybranych Obszarów Przyrodniczych Miasta Krakowa” oznaczony nr. 47 i przeznaczony pod
zieleń, a zabudowa całkowicie wykluczona. Jednak jeżeli nie dojdzie do uchwalenia tego planu lub jego uchwalenie przesunie się w czasie, teren ten będzie mógł
być zabudowany na podstawie decyzji
o warunkach zabudowy.

◁▷

Obecnie od 11 kwietnia do 11 maja trwa
wyłożenie tego planu do wglądu publicznego. Tutaj należy się wyjaśnienie czym
jest ów plan „Wybranych Obszarów
Przyrodniczych”. Jest to kompleksowy
plan obejmujący 215 niepołączonych ze
sobą obszarów. Zgodnie ze Studium obszary te zostały przeznaczone na zieleń.
Celem planu jest zabezpieczenie tych obszarów przed zabudową, na podstawie
decyzji o warunkach zabudowy. Problem
w tym, że plan ten ma bardzo szerokie

Wszelkie informacje dotyczące planów
dostępne są na stronie Biura Planowania Przestrzennego: http://planowanie.um.krakow.pl
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BRONOWICKIE TRADYCJE WIELKANOCNE

Święcenie pokarmów
				 i konkurs pisanek
W

Wielką Sobotę, jak co roku, pod kościołem pw. św. Antoniego w Bronowicach Małych, odbyło się święcenie pokarmów.
W samo południe ksiądz proboszcz Robert Piwowarczyk poświęcił wielkanocne koszyczki. Niektóre z nich odznaczały się tradycyjną skromną
dekoracją i zawartością, inne z kolei obfitowały we współczesne gadżety:
kurczaczki i kolorowe czekoladowe zajączki. Następnie Barbara Miszczyk – prezes Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, złożyła wszystkim zebranym świąteczne życzenia – radosnego Alleluja!
Święcone w Bronowicach ma długą tradycję; uwiecznione zostało
m.in. na obrazie Włodzimierza Tetmajera z 1897 roku. Płótno Tetmajera
przedstawia zgromadzone w centrum wsi bronowickie kobiety – w typowych, narzuconych na ramiona, kraciastych chustach – z koszykami
i dzbanami. Do owych koszyków wkładano zazwyczaj, jak pisał Seweryn
Udziela: „bochenek chleba, jaja gotowane, zwykle obłupione, chrzan, kawał wędzonego mięsa wieprzowego, kiełbasa, ser i masło”.

W parafii pw. św. Antoniego to już piękna tradycja

fot. Ilona Stus

Uroczyste święcenie pokarmów

W tym roku dla uczestników konkursu było wiele ciekawych nagród, wyeksponowanych
dzięki cukierni w pięknej formie

Wśród konkursowych pisanek było wiele ciekawych wzorów i technik

Do współczesnej bronowickiej tradycji należy natomiast organizowanie konkursu na najładniejszą pisankę. W tym roku trzy pierwsze
nagrody w kategorii twórców pisanek z najmłodszej, przedszkolnej grupy, zdobyli: Agata Trześniewska, Wojtek Szumiec oraz Krzyś Szczekan.
W kategorii dzieci z klas I-III: Ola Wieczorek,
Zosia Buchta i Jerzy Szczekan. Spośród twórców
z klas IV-VI trzy pierwsze miejsca zajęły: Maja
Buchta, Anitka Szumiec oraz Emilka Kucińska. W kategorii młodzieży ze szkoły średniej:
Magda Jaśkowiec, Duszan Leja, Kinga Kochan.
Spośród dorosłych uczestników konkursu wyróżnieni natomiast zostali: Paweł Zakrzewski,
Kinga Racoń-Leja oraz Marek Leja.
Organizatorzy mają nadzieję, iż w następnym konkursie pojawi się jeszcze więcej pisanek
inspirowanych ludowymi motywami.
[M.L.]

XIII Parafialny Konkurs Palm Wielkanocnych
Dzielnicy VI rozstrzygnięty

P

arafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mydlnikach była miejscem
tradycyjnego już XIII Konkursu Palm Wielkanocnych w naszej Dzielnicy. Niedziela Palmowa zgromadziła uczestników konkursu, mieszkańców, dyrektorów miejscowych szkół oraz przedstawiciela Zarządu Rady Dzielnicy VI.
Wszystkich zebranych powitała Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,
Zofia Fedor oraz gospodarz miejsca ks. Kazimierz Klimczak. Komisja konkursowa w składzie: Iwona Olczyk – Dyrektor SP 138, Anna Żelawska – Dyrektor
SP 50, Adam Goch – członek Zarząd Dzielnicy VI, członkowie Akcji Katolickiej:
Halina Klimek, Elżbieta Sowa, Władysława Gawlik, Krystyna i Stefan Piotrowscy, Robert Górecki, Janina Łuszczek, Anna Kotek, Zofia Fedor wyłoniła Laureatów: Anna i Gabriela Pałka – I nagroda; Karolina i Mateusz Starowicz – I
nagroda; Antoni Tomasiewicz – II nagroda; Wiktoria Baściuk – III nagroda;
Patryk Różański – III nagroda; Piotr i Przemysław Fremel – III nagroda; Maciej
Morys – III nagroda; Antonina Walczyk – specjalna nagroda za najbardziej pracochłonną palmę; Aleksandra Kotek i Karolina Górecka – specjalna nagroda za

najbardziej pomysłową palmę. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy, których grafikę opracowali
Państwo Anna i Marcin Kotek. Oprócz
dyplomów były nagrody książkowe,
bardzo ciekawe wydawnictwa związane z historią Polski, 100 -leciem odzyskania niepodległości, tradycjami
świątecznymi. Dzieci obdarowane zostały również barankami, świecznikami wielkanocnymi, płytami DVD. Tegoroczny konkurs, do którego zgłoszono 42 palmy wyróżniał się różnorodnością technik, materiałów użytych
do wykonania prac oraz kolorystyką.
Należy nadmienić, że każde dziecko
otrzymało okolicznościowy upominek, co sprawiło dużo radości nie tylko obdarowanym, ale także rodzicom
i osobom towarzyszącym. Fundatorem nagród, jak w poprzednich latach
była Rada Dzielnicy VI, a organizatorem Konkursu Szkoła Podstawowa nr
138 i 50 oraz Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej. Organizatorzy serdecznie
zaprosili, z nowymi ciekawymi pomysłami, do udziału w następnej edycji
konkursu w 2019 r.

ZOFIA FEDOR
KRYSTYNA PIOTROWSKA

fot. Tomasz Górecki

Rozdanie nagród

Poświęcenie palm wielkanocnych w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mydlnikach

W oczekiwaniu na wyniki

JEŚLI PARK ETNOGRAFICZNY W KRAKOWIE, TO CZEMU NIE W BRONOWICACH?

WALDEMAR ANTOSIEWICZ

Radny Dzielnicy VI
napisz: antosiewicz.waldemar@gmail.com
d wielu już dziesięcioleci przez
prasę lokalną przewija się wątek braku w Krakowie lub jego najbliższym sąsiedztwie parku etnograficznego, zwanego potocznie skansenem. Nie
zrealizowano, powstałych już kilkadziesiąt lat temu, pomysłów założenia takiego muzeum na otwartej przestrzeni czy
to w Krzesławicach czy w Bronowicach
Małych.
Tymczasem z roku na rok znikają
stare, zabytkowe budynki dawnych wsi
podkrakowskich z wieków XIX i XX,
włączanych stopniowo w granice miasta. Niespełniające już swoich funkcji lub
przestarzałe obiekty ulegają dewastacji
i wyburzeniom, a w ich miejsce powstaje nowoczesna zabudowa, oczywiście
najczęściej betonowa. Każdy w miarę
zorientowany w pejzażu podmiejskim
może podać przykłady starych chałup,
stodół, spichlerzy, które jeszcze kilka lat
temu istniały, a dziś wszelki ślad po nich
zaginął. Oczywiście nie zamierzam walczyć z rozwojem miasta. Rozumiem, że
upływ czasu wymusza nowe rozwiązania
urbanistyczne. Jednak dlaczego bogatego, prężnie rozwijającego się miasta nie
stać na zebranie tych, może kilkunastu
pozostałych, zabytkowych obiektów
w jednym miejscu i ich ciekawe wyeksponowanie? Tego nie rozumiem. Przecież nie byłby problemem ewentualny
zakup dwóch czy trzech hektarów ziemi,
gdzieś na obrzeżach miastach. Przecież
Kraków zamierza przeznaczać coraz
większe środki na wykup ziemi pod parki. Przecież taki skansen właśnie umieszczony w centrum takiego nowo powstającego parku miejskiego, byłby nie lada
atrakcją. Myślę, że byłoby to idealne
rozwiązanie – park, a w jego centralnym
miejscu niewielki skansen. Korzystaliby
nie tylko zwiedzający zabytki architektury turyści, ale również spacerowicze.
Stare zabudowania, otoczone zielenią
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fot. Antoni Kucharski

O

Skansen w Kolbuszowej

mogą mieć błogosławiony wpływ na nasze zdrowie w świecie, który gna do przodu coraz szybciej. Wielu nie wytrzymuje
tego. Spacer w takim otoczeniu, przycupnięcie na ławeczce z widokiem na starą
zabudowę dałoby chwilę relaksu i odpoczynku zszarganym nerwom.
O popularność przyszłego skansenu
też nie trzeba się zbytnio martwić. Byleby był zrobiony z pomysłem i dobrze zarządzany. To muszą robić pasjonaci, a nie
urzędnicy na rozkaz „z góry”. Jak nie ma
pasji to najlepszy pomysł polegnie.
Frekwencja w tego typu obiektach
rośnie z roku na rok. Wiem, że do 50
kilometrów odległego od Krakowa, wygiełzowskiego parku etnograficznego
przybyło w roku 2014 ok. 75 tys. turystów. Z kolei do położonego pod Kielcami skansenu w Tokarni niemal 140
tysięcy w tym samym roku. Mało? Nie
sądzę. Co więcej – gdyby odpowiednio
zapełnić powstający skansen obiektami
z poszczególnych krakowskich dzielnic z opisem, że ta chata jest z Mogiły,
tamta z Mydlnik itd. to sprzyjałoby to
„pielgrzymowaniu” krakowian w celu
podbudowania swojego dzielnicowego
patriotyzmu lokalnego. Taki skansen
wkrótce byłby dumą wszystkich mieszkańców miasta.
Opowiadał mi niedawno wybitny
znawca tego tematu, prof. Jan Święch,
jak otwarto w 1974 roku mały dwuhektarowy skansen, niemal w centrum Torunia. Czasy przecież wtedy były inne.
Epoka Gierka w pełnym rozkwicie:

olbrzymie kredyty, wielkie socjalistyczne budowy, nowe fabryki, masowy odpływ ludzi ze wsi do miast. Wtedy nie
było tej wrażliwości. Ludzie, którzy niemal uciekli ze wsi, gdy zobaczyli, że stawiają im jakąś taką starą wieś w środku
miasta, to pukali się w głowę:
„Po co to? Dla kogo?”
Ale stopniowo przyzwyczaili się, a po jakimś czasie było to ulubione miejsce ich
spacerów. Po kilku latach władza wydała rozkaz:
„Zmieniamy koncepcję, likwidujemy tą
wieś w Toruniu i przenosimy gdzieś tam
dalej”.
I proszę sobie wyobrazić, że wtedy ci,
którzy niegdyś kpili sobie z tej idei teraz wykrzyknęli:
„Zaraz, zaraz, dlaczego zabieracie nam
NASZ SKANSEN? My się nie zgadzamy!”.
Powstały oddolne ruchy obywatelskiego protestu i skansen został uratowany. Do dziś jest dumą torunian.
Zapomniałbym jeszcze o czymś.
W tytule zasugerowałem nieskromnie, że może to w naszych Bronowicach
mógłby znaleźć swoje miejsce taki twór.
Dlaczego tutaj? Argumentów za Bronowicami jest wiele. Argumentów „przeciw” – dużo mniej i dużo słabsze od tych
„za”.
Teraz podam tylko jedno z tych
wielu „za” Bronowicami: czy taki skansen nie powinien powstać w miejscu
szczególnie kojarzącym się milionom
Polaków z polską wsią? A jakie były naj-

◁▷

Jeśli mają Państwo pomysły i propozycje dotyczące tego tematu – zachęcam do kontaktu:

Antosiewicz.Waldemar@gmail.com

Lotny Uniwersytet Historyczny

w szkołach Dzielnicy VI Bronowice
ARTUR JACHNA

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

L

otny Uniwersytet Historyczny
jest jednym z projektów realizowanych przez Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, filię Centrum Młodzieży im.
dr. Henryka Jordana w Krakowie.
Celem wspomnianego projektu
jest upowszechnianie wśród młodzieży
szkolnej wiedzy na temat wielkich postaci naszej historii ojczystej, rozumianych jako wzorce osobowe dla przyszłych pokoleń. Realizację zadania
wspierają pracownicy i doktoranci krakowskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy prowadzą zajęcia
w szkołach podstawowych i średnich.
Wśród omawianych na zajęciach
postaci historycznych znalazły się m.in.
takie osobistości, jak: Bolesław Chrobry,
Jan Długosz, Stefan Czarniecki, Jan III
Sobieski, Tadeusz Kościuszko, Romuald
Traugutt, Adam Asnyk, Józef Piłsudski,
Ferdynand Foch, Jacek Malczewski,
Danuta Siedzikówna, Janina Lewandowska, Witold Pilecki czy też Stanisław
Sosabowski. Lista ta cały czas jest posze-

rzana, istnieje możliwość włączenia postaci związanych z dziejami lokalnymi
dzielnicy, czy też patronów okolicznych
szkół lub ulic. Prowadzący współpracują z radnymi, z dyrektorami szkół i nauczycielami historii, tak aby jak najpełniej spełnić związane z ich pracą oczekiwania.
Lotny Uniwersytet Historyczny został zapoczątkowany w 2014 roku, we
współpracy z Radą i Zarządem Dzielnicy
I Stare Miasto i corocznie jest realizowany w szkołach tejże dzielnicy. Ponadto
w 2017 roku, zajęcia prowadzono na terenie dzielnic: II Grzegórzki, V Krowodrza (edycja specjalna – cykl autorski
Pana Michała Kozioła pt. „Krowoderskie
lekcje”) i VII Zwierzyniec. W roku 2018
rozpoczynamy realizację w placówkach
oświatowych dzielnic: I, II, III i VII (podzielone zostały one na dwie tury: wiosenną i jesienną). Pragniemy poszerzyć
listę Dzielnic objętych projektem, tak
aby jak najwięcej krakowskiej młodzieży, miało możliwość uczestniczyć w zajęciach Lotnego Uniwersytetu Historycznego.
By móc realizować zajęcia Lotnego
Uniwersytetu Historycznego w szkołach
na terenie Państwa Dzielnicy potrzebna jest kwota około 3 000 złotych. Poza
przeprowadzeniem zajęć, wypromujemy je poprzez nasze strony internetowe:
Patriotyczny Kraków oraz facebooka
Ośrodka Edukacji Obywatelskiej.

◁▷

słynniejsze wsie, rzekłbym wsie – symbole w naszej historii i kulturze, o których niemal każdy słyszał?
Jest wiele takich miejscowości, ale wybijają się cztery magiczne miejsca, które zapisały się szczególnie w naszej narodowej pamięci:
– Reymontowskie „Lipce” uwiecznione
w powieści „Chłopi”,
– Zakopane z oryginalnym folklorem
i pięknymi Tatrami,
– Kościuszkowskie Racławice od słynnej bitwy, gdzie chłopi bijąc odwiecznego wroga, chyba pierwszy raz poczuli, że
są Polakami,
– Bronowice Małe rozsławione przez
wielkich artystów okresu Młodej Polski, na czele z genialnym Wyspiańskim
i jego dramatem „Wesele”.
I tak po kolei:
Lipce to inny rejon Polski, inny region
etnograficzny – inny folklor, budownictwo itp. Poza tym daleko.
Zakopane – już trochę bliżej, ale region
etnograficzny też odmienny od krakowskiego.
Racławice – chociaż region etnograficzny już nasz – „Krakowiacy zachodni”,
ale odległość od Krakowa – 40 km –
zbyt daleko, jeśli to ma być miejsce łatwo dostępne dla mieszkańców naszego miasta.
Zostają… Bronowice.
Ciekawe jest, że aż trzy z tych czterech miejsc, położone są w naszym
województwie. To chyba też powód do
dumy dla nas Małopolan? Ale też swoiste memento – aby zachować dla przyszłych pokoleń jak najwięcej z tego ginącego, wiejskiego dziedzictwa.
Na koniec, proszę mi wybaczyć,
pozostawię Państwa z trudnymi pytaniami:
Czy dalej będziemy udawać, że to temat
nieistotny? Czy to nie będzie głupota
i lenistwo, jeśli pozwolimy na to, żeby
te wszystkie zabytkowe budynki zniknęły na zawsze? Czy nasze dzieci wybaczą nam naszą pasywność? Czy wciąż
będziemy dreptać w tym „chocholim
tańcu”? Jednym z wielu celów „Wesela”
Wyspiańskiego było pobudzenie Polaków do działania, do czynu. Może czasem warto posłuchać naszego czwartego narodowego wieszcza?

O

rganizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Integracji Ochrony Przyrody i Dziedzictwa
Kultury „Dolina Rudawy”, któremu zależy m.in. na: promocji kultury chrześcijańskiej,
zachęceniu wykonawców do poszukiwań artystycznych oraz popularyzacji wartościowych
treści muzycznych i sacrum, zawartych w pieśniach czy piosenkach religijnych. Organizatorzy
chcieliby, aby festiwal był wydarzeniem, które połączy muzykę i śpiew z modlitwą, a ponadto
poruszy aspekt patriotyczny, związany z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości; upamiętni te wydarzenia i utrwali je w świadomości uczestników – artystów i widzów.
Po części konkursowej zaplanowano występ gwiazdy Festiwalu, zespołu Play & Pray, a na
zakończenie modlitewne dziękczynienie Duchowi Świętemu, z udziałem zaproszonych muzyków
i chórzystów.
Program finału Festiwalu na: www.bloniazabierzowskie.pl. w zakładce: Festiwal Muzyki Religijnej 2018
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ODSŁONIĘCIE OBELISKU KU CZCI LEGIONU CZECHÓW I SŁOWAKÓW
NA KRAKOWSKICH BRONOWICACH
Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

W

grudniu 2017 r., zakończyły się kilkuletnie starania
samorządowców i społeczników, pragnących upamiętnić obecność żołnierzy
czeskich i słowackich na terenie krakowskich Bronowic w 1939 r. Nastąpiło odsłonięcie obelisku, na którym
znalazły się dwie tablice pamiątkowe.
Pierwsza z nich, metalowa płaskorzeźba,
obrazuje nieistniejące już zabudowania
obozu wojskowego, powstałego jeszcze
w okresie monarchii Austro-Węgierskiej, a funkcjonującego do lat czterdziestych XX wieku. Druga, umieszczona poniżej tablica, zawiera następujące słowa:
„W tym rejonie Bronowic Małych, w koszarach, mieszczących się w kwartale
obecnych ulic: Radzikowskiego, Katowickiej, Palmowej stacjonowali w roku
1939 wojskowi i uchodźcy z Czechosłowacji, którzy weszli w skład Legionu
Czechów i Słowaków utworzonego we
wrześniu 1939 roku do walki z Niemcami u boku Wojska Polskiego [a poniżej –
przyp. Autora] 2017, Rada Dzielnicy VI
Bronowice, Towarzystwo Przyjaciół Bronowic”. Autorem płaskorzeźby jest znany krakowski artysta plastyk, obecny na
uroczystości, Pan Kazimierz Adamski.
Organizatorami uroczystości odsłonięcia obelisku były: Zarząd i Rada Dzielnicy VI Bronowice, Towarzystwo Przyjaciół Bronowic oraz Centrum Młodzieży

im. dr. H. Jordana w Krakowie. Wśród
zaproszonych gości zagranicznych znaleźli się: Pan płk Jiří Pudil – attaché
Wojskowy i Lotniczy z Ambasady Republiki Czech oraz Pan Ivan Škorupa –
Konsul Generalny Republiki Słowacji
w Krakowie. Wojewodę Małopolskiego
reprezentował Pan Radosław Ostrożański, a władze miejskie Pani Beata Kowalówka – Dyrektor Kancelarii Rady Miasta Krakowa. Obecni byli przedstawiciele: 6 Brygady Powietrznodesantowej
w Krakowie, Komendy Miejskiej Policji
w Krakowie, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Rady
Dzielnicy VI Bronowice, Towarzystwa
Przyjaciół Bronowic, Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie oraz mieszkańcy dzielnicy Bronowice. Obok obelisku wartę honorową
pełnili żołnierze służący w 6 Brygadzie
Powietrznodesantowej w Krakowie,
a poczty sztandarowe wystawiły: Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza
Tetmajera oraz Szczep 5 KDH Wichry
im. phm. Stanisława Okonia ze Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hejnału mariackiego przez strażaka
z Miejskiej Komendy Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie. Zebranych powitał Pan Bogdan Smok – przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VI, a następnie
dzieje obecności Czechów i Słowaków
w Krakowie przed wybuchem II wojny

Odsłoniecie obelisku ku czci Legionu Czechów i Słowaków
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światowej nakreślił Pan Artur Jachna,
historyk z Ośrodka Edukacji Obywatelskiej – filii Centrum Młodzieży im. dr.
Henryka Jordana w Krakowie. Prelegent
nawiązał do międzynarodowej sytuacji
Czechosłowacji w latach 1938-1939,
a następnie przedstawił krakowskie losy
uchodźców, zwracając szczególną uwagę
na dobre relacje, jakie wytworzyły się
pomiędzy przybyłymi a mieszkańcami
Bronowic.
Kulminacyjnym momentem uroczystości było odsłonięcie obelisku,
zakrytego wcześniej tradycyjną chustą
bronowicką. Dokonali tego wspólnie
wspomniani powyżej przedstawiciele władz czeskich i słowackich, wraz
z przewodniczącym Rady i Zarządu
Dzielnicy VI Bronowice oraz społecznym inicjatorem całego przedsięwzięcia, Panem Mieczysławem Stachurą,
członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bronowic.
Kolejnym punktem programu były
przemówienia, w których nawiązywano
do wspólnej polsko-czesko-słowackiej
historii oraz dziękowano osobom i instytucjom, zaangażowanym w powstanie obelisku oraz przygotowanie uroczystości jego odsłonięcia. Głos zabrali
między innymi: Pan Konsul Republiki
Słowacji, Pan Przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice oraz
Pani Barbara Miszczyk – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Bronowic.
Przypomniano też postać bohaterskiego lotnika Josefa Františeka (19141940), który w lipcu i sierpniu 1939 r.
był jednym z żołnierzy stacjonujących
w bronowickim obozie, a następnie
w trakcie słynnej „Bitwy o Anglię”, walczył w barwach najsłynniejszego polskiego myśliwskiego Dywizjonu 303.
Uroczystości zakończyło spotkanie
w gmachu Szkoły Podstawowej nr 50,
gdzie niebawem odbędą się uroczystości
dwustulecia bronowickiego szkolnictwa.
Osiągnięty został cel przedsięwzięcia, jakim było upamiętnienie Czechów
i Słowaków, którzy znaleźli się w Krakowie, niedługo przed wybuchem II wojny
światowej. Obelisk stał się formą zachowania pamięci lokalnej, dzięki której zostanie ona przekazana przyszłym pokoleniom Bronowiczan.

◁▷

ARTUR JACHNA

XLIX

sesja Rady Dzielnicy VI Bronowice

odbyła się 22 marca 2018 r. Dwie pierwuchwały dotyczą ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażem podziemnym
przy ul. Weryhy-Darowskiego w Krakowie (UCHWAŁA Nr XLIX/352/2018) i ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem
usługowym i garażem podziemnym przy
ul. Weryhy-Darowskiego w Krakowie
(UCHWAŁA Nr XLIX/353/2018).
Oba zamierzenia inwestycyjne na dz.
nr 41/2, 42/5, 42/6, 47/3, 47/4 wraz
z infrastrukturą techniczną na dz. nr
266/9, budową zjazdu z dz. 266/9 na dz.
nr 42/6 obr. 49 Krowodrza przy ww. ulicy
Rada zaopiniowała negatywnie. Funkcja
planowanych inwestycji zdecydowanie odbiega od funkcji zabudowy w najbliższym
sąsiedztwie. Inwestycje planowane są na
terenie, gdzie występuje prawie wyłącznie zabudowa mieszkalna jednorodzinna,
głównie wolnostojąca. Jedynie od strony
północnej znajduje się kilka budynków
mieszkalnych wielorodzinnych. Nie stanowią one jednak bezpośredniego kontekstu
urbanistycznego. Wprowadzenie zabudowy wielorodzinnej pośród zabudowę jednorodzinną jest bezsprzecznie naruszeniem
ładu przestrzennego i nie zachowuje zasady
kontynuacji funkcji. Jednocześnie zwrócono uwagę, że planowane inwestycje zgodnie
z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa, leżą na terenie MN –
czyli terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Kolejne trzy dotyczą uchylenia wcześniejszych uchwał: Uchwały Nr XIV/
101/2015 z 23.07.2015 r. (UCHWAŁA
Nr XLIX/354/2018), Uchwały Nr XXVIII/
218/2016 z 25.08.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/101/2015 z 23.07.2015
r. (UCHWAŁA Nr XLIX/355/2018) i uchylenia
Uchwały Nr XLIV/310/2017 z 12.10.2017
r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/101/
2015 z 23.07.2015 r. (UCHWAŁA Nr XLIX/
356/2018). Uchwała Nr XIV/101/2015
z 23.07.2015 r. mówi o wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do resze

alizacji w latach 2016-2018, które dotyczyło doposażenia ogródka jordanowskiego
przy ul. Krzywy Zaułek.
UCHWAŁA Nr XLIX/357/2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/
213/2016 z 07.07.2016 r. odnośnie wniosku
do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego
wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do realizacji w latach 2017-2018.
W ww., z uwzględnieniem Uchwały Nr
XLVII/340/2018 z 25.01.2018 r., wprowadzono następującą zmianę:
W § 1 w tabeli w kolumnie dotyczącej kwoty
i źródła finansowania zadania na rok 2017
podaną kwotę zwiększono do 17 000 zł.
Po uwzględnieniu powyższych zmian tabela przedstawiona w § 1 Uchwały Nr
XXVII/213/2016 z 07.07.2016 r. otrzymuje
następujące brzmienie:
Nazwa zadania: Budowa siłowni street workout i rozbudowa ogródka jordanowskiego
w parku Młynówka Królewska przy ul. Drzymały. Realizator: ZZM. Cel zadania: Umożliwienie mieszkańcom aktywnego spędzania
czasu przez sport i rekreację. Źródło finansowania: środki wydzielone do dyspozycji Rady
Dzielnicy VI.
lata

Fazy realizacji

2017

wykonanie projektu
realizacja zadania na podstawie projektu
dokończenie realizacji zadania na podstawie projektu

2018
2019

Kwota
17 000 zł
261 000 zł
89 000 zł

UCHWAŁA Nr XLIX/358/2018
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego:
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa (dwa
etapy) budynku magazynowego ze stolarnią
wraz z kabiną do malowania i suszenia mebli
oraz wewnętrznymi instalacjami: wod-kan,
co, wentylacji mechanicznej, pneumatycznej,
elektrycznej, teletechnicznej, przebudowa
wewnętrznej kanalizacji deszczowej, placem
manewrowym, parkingiem, budowa zasieków na zabytkowe materiały, oświetleniem
terenu na działce nr 109/2 obr. 1 Krowodrza
przy ul. Lindego nr 5 w Krakowie”.
Rada pozytywnie zaopiniowała ww. zamierzenie inwestycyjne.
UCHWAŁA Nr XLIX/359/2018
w sprawie ograniczenia prędkości na ul.
Żeleńskiego w Krakowie.
Pozytywnie zaopiniowano również wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30
km/h, oznaczonej znakami B-43 na wlotach
ul. Władysława Żeleńskiego.
UCHWAŁA Nr XLIX/360/2018
w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych.
Rada zawnioskowała o całkowity zakaz
sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych na terenie Dzielnicy VI

w godzinach od 23:00 do 6:00. Decyzję uzasadniono następująco:
▶ o całkowity zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych wielokrotnie
prosili mieszkańcy dzielnicy,
▶ wprowadzenie zakazu wpłynie pozytywnie
na poprawę bezpieczeństwa na terenie dzielnicy, jak również wyeliminuje częste zakłócanie ciszy nocnej oraz nieobyczajne zachowanie przez kupujących, będących nierzadko już
pod wpływem alkoholu, co odzwierciedlają
statystyki Straży Miejskiej i Policji.
UCHWAŁA Nr XLIX/361/2018
w sprawie zmiany nazw przystanków tramwajowych i autobusowych w Dzielnicy VI
Bronowice.
Radni zawnioskowali o zmianę nazwy
przystanków zgodnie z poniższymi propozycjami:
▶ Przystanek autobusowy „Przybyszewskiego” na „Kołowa”,
▶ Przystanek tramwajowy i autobusowy „Bronowice Wiadukt” na „Armii Krajowej Wiadukt”,
▶ Przystanek tramwajowy „Wesele” na „Przybyszewskiego”.
UCHWAŁA Nr XLIX/362/2018
w sprawie zmiany rozdysponowania środków
wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy VI Bronowice na rok 2018.
Zmieniono zakres rzeczowy zadania
przyjętego Uchwałą Nr XLI/299/2017
z 13.07.2017 r. z uwzględnieniem Uchwały
Nr XLVII/337/2018 z 25.01.2018 r. w następujący sposób:
Z zadania: „Zajęcia usprawniające w wodzie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
z fizjoterapeutą – konkurs ofert” na zadanie:
„Zajęcia usprawniające w wodzie dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej z fizjoterapeutą (tryb pozakonkursowy zgodnie z ustawą
z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – art. 19 a)”. Kwota
5 500 zł oraz realizator SO pozostały bez
zmian.

◁▷

SESJE RADY
DZIELNICY VI
BRONOWICE

Szczegółowa treść uchwał znajduje się na stronie
internetowej Dzielnicy VI: www.dzielnica6.krakow.pl,
w biurze Dzielnicy VI, a także na www.bip.krakow.pl.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
dla mieszkańców Dzielnicy VI

15 maja 2018 r. o godz. 15:00
w siedzibie

Wodociągów Miasta Krakowa
przy ul. Senatorskiej 1 w Krakowie
(sala konferencyjna)

odbędzie się spotkanie
w ramach konsultacji społecznych,
związanych z realizacją Programu
inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn.
Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS).
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Stawiamy na czyste powietrze!
Nie ma chyba ważniejszej sprawy
dla mieszkańców naszego miasta jak
powietrze, którym oddychamy. Urząd
Miasta Krakowa systematycznie od lat
prowadzi działania, które mają wpłynąć na to, aby minimalizować skutki
zanieczyszczenia. Efekty są zauważalne. To właśnie na tle całej Polski krakowianie są najbardziej zaangażowani
w proces wymiany pieców węglowych.
Miejskie działania to nie tylko kampanie promocyjne – to przede wszystkim
pomoc finansowa dla mieszkańców,
którzy decydują się na zmianę ogrzewania na proekologiczne.
Jeszcze w roku 2016, w ramach
Programu Ograniczania Niskiej Emisji
dla Miasta Krakowa (PONE) można było
wymienić systemy ogrzewania, uzyskując 100% dofinansowania, w kolejnych
latach 80% (2017 rok), a w 2018 do
60%. Niestety pozostało jeszcze około 8
tysięcy palenisk, które powinny zostać
wymienione. Dlaczego nie wszyscy korzystają z oferty miasta? Częstym argumentem mieszkańców, którzy nie wymienili ogrzewania na proekologiczne
w roku 2016, jest brak pozostałych
pieniędzy. Mając na względzie zarówno
najuboższych, ale także zachęcając innych do wymiany pieców, Rada Miasta
Krakowa wprowadziła nowe rozwiązania, które umożliwiają otrzymanie dodatkowego dofinansowania.

Dla kogo nowe przepisy?
Nowe możliwości uzyskania dofinansowania skierowane są do mieszkańców Krakowa, znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej, którzy
nie przeprowadzili trwałej zmiany systemu ogrzewania. W tym celu należy
zgłosić się do Filii Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krakowie, właściwej dla miejsca zamieszkania. Zgłaszać mogą się osoby i rodziny, które
znajdują się w trudnej sytuacji życiowej
i których dochód nie przekracza 200%
kryterium dochodowego, czyli 1268 zł
w przypadku osoby samotnej i 1028 zł
na osobę w przypadku rodziny. Warunkiem podstawowym jest ubieganie się
o otrzymanie dofinansowania w ra-

Czy warto?
Na to pytanie musimy odpowiedzieć sobie sami. Wymiana systemu
ogrzewania to nasz osobisty wkład,
aby w naszym mieście zmieniała się
jakość powietrza. Zdrowie nasze i naszych najbliższych jest przecież sprawą
nadrzędną.

◁▷

RAZEM W WALCE
O ŚWIEŻE POWIETRZE

mach programu (PONE). Dofinansowanie takie można uzyskać składając
stosowne dokumenty w Wydziale ds.
Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa.
Po rozpoznaniu przez pracownika socjalnego MOPS naszej sytuacji
życiowej uzyskamy pomoc finansową
na wkład własny do kosztów wymiany
ogrzewania.
Co jednak w sytuacji, gdy nie będziemy mogli skorzystać z Programu
PONE? Również możemy starać się
o dofinansowanie przyznawane przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
W tej sytuacji będziemy musieli przedstawić w MOPS dokumenty poświadczające tytuł prawny zajmowanego
przez nas lokalu oraz dotyczące planowanej wymiany systemu ogrzewania,
a następnie dokumenty potwierdzające wykonanie inwestycji.

Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem otrzymują:

▶ niepełnosprawne dziecko do
ukończenia 25. roku życia, posiadające odpowiednio aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności
▶ rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 18. roku życia lub
do ukończenia 24. roku życia w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole
wyższej
▶ uprawnieni członkowie rodzin,
w których wychowywane jest dziecko
niepełnosprawne
▶ uprawnione dzieci niepełnosprawne
umieszczone w placówkach
▶ opiekunowie placówek.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem upoważnia przede
wszystkim do:
▶ 100% ulgi w korzystaniu z Komunikacji Miejskiej w Krakowie, ▶ co najmniej 50% zniżki w opłatach za bilety
wstępu m.in. do miejskich teatrów,
muzeów, na miejskie baseny oraz do
Ogrodu Zoologicznego w Krakowie
▶ korzystania z katalogu oferty prywatnych podmiotów.
Więcej informacji na stronie:

www.bip.krakow.pl

„Programu profilaktyki
raka jelita grubego u osób
po 50. roku życia
i z grup podwyższonego ryzyka”
Krakowska
Karta Rodziny
z Niepełnosprawnym
Dzieckiem

Zachęcamy do udziału w Programie
Kraków dla Rodziny

P

rogram pod nazwą Kraków dla
Rodziny „N” jest elementem
polityki społecznej Gminy Miejskiej
Kraków i ma na celu wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.
Potwierdzeniem przysługujących w ramach programu zniżek, ulg, preferencji
i uprawnień jest ważna Krakowska
Karta Rodziny z Niepełnosprawnym
Dzieckiem, wydawana w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej.
Do korzystania z programu uprawnione są m.in. rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem zamieszkałe na terenie
Gminy Miejskiej Kraków.

W

ramach Programu Profilaktyki można wykonać bezpłatną kolonoskopię u osób w wieku 50-65 lat. Pacjent może
liczyć na znieczulenie – przy braku przeciwwskazań lekarskich. Osoby niepełnosprawne
mogą liczyć na zwrot pieniędzy za przejazd
na badania i z powrotem. Jeśli Pacjent opiekuje się osobą niesamodzielną, to w czasie
badań szpital zapewnia opiekę nad taką osobą w domu. Opieka dla pacjenta i jego podopiecznego jest bezpłatna.
Zachęcamy do badań, przypominając, że
Program jest skierowany do osób, które nie
mają żadnych objawów. Właśnie takie osoby
mogą mieć raka jelita grubego. Kiedy dowiadujemy się o chorobie, często jest za późno.
NIE ZWLEKAJ. PODDAJ SIĘ KOLONOSKOPII!
Zainteresowani badaniem kolonoskopii,
mogą dzwonić z pytaniami i rejestrować się
telefonicznie: 12 622 93 51 lub mailowo:
kolonoskopia@zeromski-szpital.pl.
Zarejestrować się można także osobiście:
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.
Szczegóły: www.zeromski-szpital.pl.
źródło: Kraków.pl

